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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur op dinsdag 14 maart 2006 om 19u.00 in het Texaco 
station, richting Oostende te Groot Bijgaarden. 

1. Controle aanwezigen en opening vergadering.

1.1. Iedereen aanwezig.

2. Lezing en goedkeuring verslag vergadering van 31 januari 2006.

2.1. Na lezing wordt het verslag unaniem goedgekeurd.

3. Financieel verslag.

3.1. Standen rekeningen.

3.1.1. zie bijlage nr. 1 + 5 

3.2. Kascontroleurs: toestand Controle.

3.2.1. De correcte datum moet nog vastgelegd worden.

3.3. Overzicht begroting 2006, bespreking en goedkeuring.

3.3.1. Na overleg werd dit voorstel van begroting 2006 goedgekeurd ter voorlegging op de 
Alg. Verg. zie bijlage nr. 1.

4. Opvragen resterende documenten bij Gaston Cornu      opvolging.

4.1. Jean-Pierre zal nog eens proberen om contact op te nemen met Gaston.

5. Brieven in & brieven uit.

5.1. Alle ingekomen brieven werden behandeld en zullen beantwoord worden waar nodig.

6. Wedstrijd Mondioring 05-02-2006.

6.1. De rekening werden nagezien en goedgekeurd ter betaling.

7. Webhosting voor de website van de Club. (Geert).

7.1. Na voorstelling en prijsbespreking werd dit voorstel door de vergadering goedgekeurd ter
uitvoering. Zodoende zullen we beschikken over 500 MB webspace die veel meer 
mogelijkheden biedt om informatie via de site re verspreiden.

8. FMBB: lidmaatschap 2006.

8.1. na een discussie en overleg  we wachten af op de bevestigende brief van de FMBB  
(lidmaatschap FMBB aan FCI).Er zal eveneens gevraagd worden aan de FMBB om de 
bijdrage tentoonstelling aan te passen omdat het inschrijvingbedrag voor de 
tentoonstelling veel lager ligt.

9. Verplichte verzekering B.A. Bespreking 3 binnengekomen offertes. 

9.1.  van de vier binnengekomen offertes werd de goedkoopste aanvaard. Gezien dit pas 
verplicht is tegen 1 augustus 2006, zullen we dit in orde brengen tegen eind juli 2006.

10.Commissie Heupdysplasie      opvolging. (Johan).

10.1. Johan heeft een brief klaargemaakt om naar de KMSH te versturen. In de brief staan 
onze tegenargumenten betreffende de regelingen inzake deze materie. De brief werd 
doorgenomen en goedgekeurd ter versturing.

11.Commissie “huishoudelijk Reglement”: inwerkingtreding.
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11.1. Een eerste voorstel werd een tijdje geleden reeds opgesteld maar aan de verwerking zijn 
we door omstandigheden nog niet toegekomen. Word verder opgevolgd.

12.Clubblad.

12.1. Is sedert twee weken bij de drukker. Voorstelling door Johan.

13.Wereldtentoonstelling 28 mei 2006: Voorbereiding (bijlage nr. 3).

13.1. Nodige documenten werden opgemaakt en verstuurd.

13.2. Jean-Pierre maakt lijstje voor sponsoring met voedsel voor Johan.

13.3. Kunnen we een inschrijvingsformulier maken in kleur? Johan vraagt prijs.

13.4. Maken we een diploma voor alle deelnemers? Ja. Wordt gemaakt.

13.5. Bekers en prijzen worden onderzocht door JP en Monique.

14.Challenge 2006: definitieve lijst van alle samenwerkende Clubs en hun hoedanigheid opmaken.

14.1. Deze lijst zal gemaakt worden door JP en Monique en doorgestuurd worden naar Geert.

14.2. De Speciale tentoonstellingen krijgen een kleine beker.

14.3. De tentoonstellingen, tellende voor de Challenge krijgen normale prijs.

14.4. Keurmeesters voor de sociabiliteittest worden nog gezocht.

14.5. Reglement Challenge is nodig aan te passen.

15.Fokcommissie: opvolging na informatie verkregen door de K.M.S.H. vzw.

15.1. Info werd verkregen wie er momenteel zetelt. 
Johan: deze commissie kan functioneren als er iemand sturing geeft. We hebben 
minstens 4 mensen nodig die willen werken. Samen kunnen ze via discussie deze 
commissie leiden. Maar wie is bereidt dit te doen? Dit is en blijft een zeer moeilijke 
opgave. Ook moet er op elke vergadering van deze commissie iemand van het bestuur 
aanwezig zijn. Elk bestuurslid zal een naamlijst opmaken en op de volgende vergadering 
voorleggen om te vergelijken, de mensen op de afgewerkte lijst zullen aangeschreven 
worden.

15.2. de voorlopige namen:

15.2.1.margareth, renard Abel, Dumon, pollet, spruyt, misselyn.

16.Publiciteit en verkoop stand van de Club (Monique).

16.1. We hebben momenteel niets om in deze stand te plaatsen, wel zullen kijken of we iets 
kunnen aankopen. Vb. T-shirts, stickers, enz…

17. Jaarlijkse Algemene Statutaire Leden Vergadering: voorbereiding.

17.1. adres: Vzw HOOP – Kraaiwinkelstraat – Nieuwerkerken

17.2. aanpassing agenda: wijzigen punt diversen naar behandelen ingestuurde vragen leden.
feliciteren kampioenen punt voor vragen zetten. Bijkomende punt: wijziging adres zetel.
wijzigingen opsturen.

18.Rondvraag.

18.1. artikel fons den hond. (bijlage nr. 4)

18.1.1.Organisatie was in orde volgens de Keurmeesters, de maaltijd echter niet. 
    een brief zal worden verstuurd naar Dhr. Den Hond om hem op  de vigerende
    reglementen te wijzen inzake zijn commentaar over deze wedstrijd.

18.2. reglement Challenge:

18.2.1. aanpassingen  JP stuurt aanpassing door voor publicatie. Goedgekeurd.


